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Na podstawie art.39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 200B r. o udostępnianiu informac.li o

środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dl.U. 1_2017 r., poz. 1405 ze l_rn.) w związku zart.37 ust,3 Ustawyz dnia 1'1 stycznia
?_01B r, o cIcktromobilności i paliwach alternatywnych (t.3. Dz.U z07.02.2018 r., poz.317), informu.lę o

przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: ,,Analiza kosztów i korzyści związanych z
wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych",

[)rzedmiotern dokumentu będzie analiza kosztow ikorzyści związanych z wykorzystaniern, pr7_y

świac]czeniu usług kornunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środkow transportu, w
których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisli gazow
cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzanla ernisjami gazow cieplarnianych, o

ktorym n]owa w ustawie z dnia 17lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazow cieplarnianych i

innych substancji" Analiza obejmować będzie w szczególności:
1 ) analizę finansowo-ekonomiczną;
2) oszacowanie efektow środowiskowych związanych z emisją szkodliwych substancji dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzi;
3) analizę społeczno-ekonomiczną uwzględniającą wycenę kosztow związanych z emisją szkodliwych
substancli,

Opracowany prolekt dokumentu zostanie przedłozony do konsultacli społecznych.

l'ermin i mielsce zapoznawania się z projektem dokumentu oraz forma wnoszenia uwag i wnioskow do
przedmiotowego dokumentu zostaną podane do publicznej wiadomości, poprz,ez obwieszczenie
Prezydenla Miasta Legnicy na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej Urzędu Miasta Legnica:
http://urn. bi p.legn ica.eu/.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnica: http://um.bip,legnica.eu/ (Tablica

ogłoszeń - Obwieszczenia) oraz urnieszczenie na tablicach informacyjnych w siedzible Urzędu Miasta

Legnica, Pl, Słowiański B, 59-220 Legnica.

ferrnin i rrliejsce zapolrlawania się z projektem dokumentu oraz forma wnoszenia uwag iwniosków do

przedmiotowcgo dokurnentu zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez obwieszczenie

Prezyde-.nta Miasta Legnicy na stronie podmiotowej Biuletynu lnformacji Publicznej Urzędu Miasta

Legnica: http://urn,bip.legnica.eu/.
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